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Mihez van jogunk a kijárási
korlátozás idején?
A Magyar Helsinki Bizottság civil szervezet
összeszedte a kijárási korlátozással kapcsolatos legfontosabb jogi tudnivalókat. Ezek
közül ismertetünk néhányat.
Mit tehet velem a rendőr, ha megszegem a
szabályokat?
A rendelet szabályainak megszegése szabálysértés, és akár 500 000 forintra is bírságolhatnak. Ha valaki a szabálysértést felszólítás ellenére tovább folytatja, az előállítható
a rendőrségre. (Ha például a rendőr felhívása
ellenére nem megy távolabb másoktól, vagy
nem az előírt időben tartózkodik élelmiszerboltban és felszólításra sem megy ki onnan.)
Köteles vagyok szóba állni a rendőrrel, ha
nincs rajta maszk/védőfelszerelés?
Igen, minden rendőri intézkedés során köteles a rendőrrel együttműködni, az utasításának engedelmeskedni, ha a rendőri intézkedés jogszerű.
Honnan tudja a rendőr, hogy tényleg fontos
okból mentem el otthonról?
A rendőr igazoltathatja és megkérdezheti,
hogy honnan hova megy. Önnek meg kell
magyaráznia, hogy miért van az utcán.

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

A boltban ellenőrizhetik, hogy hány éves vagyok? Elkérheti a boltos a személyi igazolványomat?
Az élelmiszerbolti eladó kérésére ugyan nem
köteles senki személyit felmutatni, viszont az
élelmiszerbolt adott időben csak adott életkorú személyt engedhet be. Ezért ha valaki
nem igazolja az életkorát, akkor a bolt személyzete megtagadhatja a beengedését.

Harminchatezer ágyat kell
kiüríteniük a kórházaknak
Senki nem érti, hogy miért történik a kórházak ilyen mértékű kiürítése,
hiszen a hivatalos számok szerint 13-án, hétfőn mindössze 1458 koronavírus-fertőzött volt az országban. Viszont a most áthelyezett vagy hazaküldött betegek egy jelentős részének rendkívül súlyos az állapota.
Lehet, hogy mi nem tudunk valamit? Sürgősen meg kellene indokolni
a közvéleménynek, hogy miért veszélyeztetik ennyi beteg egészségét
vagy akár életét!

Mehetek autóval, ha futni, kirándulni akarok?
Lehet. Ugyanakkor azt javasoljuk, hogy olyan
helyen, ahol sok ember tartózkodik, ne fussunk és ne kiránduljunk, és mindenképpen
tartsuk be a megfelelő távolságot.

A fekvőbetegeket fogadó összes hazai
gyógyító intézményben a közfinanszírozott ágyak minimum 60 százalékát
alkalmassá kell tenni 8 napon belül az
új, koronavírussal fertőzöttek ellátására
– derül ki egy miniszteri körlevélből. Ez
a gyakorlatban azt jelenti: az összesen
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Délután nem lehet kiszolgálni a 65 év felettieket?
Reggel 9 és 12 között nem lehet bent a helyiségben más, csak a 65 év feletti vásárlók
és az ott dolgozók. A rendelet értelmezésével
nem ellentétes, hogy egy 65 évnél fiatalabb
vásárlót az üzlethelyiségen kívül reggel 9 és
dél között kiszolgáljanak. Így a rendelet értelmezésével az sem ellentétes, ha az üzlethelyiségen kívül, az utcán szolgálják ki a 65
évnél idősebbeket 9 óra előtt és 12 óra után.

A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt
településekre szeretné eljuttatni a valódi híreket.
A lapot bárki letöltheti és terjesztheti a www.nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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mintegy 60 ezer ágy közül 36 ezret kell
felszabadítani.
A krónikus osztályok tele vannak az
otthonukban nem ellátható vagy szociális okból ide kényszerülő idős, elesett
emberekkel. Jó részüket most valószínűleg mégis hazaküldik.
Pusztai Erzsébet egykori egészségügyi államtitkár a következő kérdéseket
tette fel ezzel kapcsolatban a Facebookoldalán: „Miért egyszerre, miért nem
ütemezetten, a helyzet alakulásának
megfelelően történik a kiürítés? Milyen
számítások állnak e mögött az intézkedés mögött? Mire alapozzák azt, hogy
ennyi kórházi kezelésre szoruló koronavírusos lesz egy időben? Az elmaradt, elhalasztott kezelések következménye mi
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lesz? A rehabilitációt nem lehet halasztani! A krónikus, ápolásra szoruló betegek
sorsa mi lesz?
Minden információ hiányzik. Nem tartozik ránk? Csoda, ha mindenféle rémhír

kap lábra?! Az ilyen válság kezelésének a
kulcsa a tiszta, világos és őszinte tájékoztatás...”
Jó lenne ezekre a kérdésekre választ
kapni.
Forrás: www.nepszava.hu

Húsvéti tüntetés egy kórházigazgatóért
Két napon belül két nagy kórház igazgatóját távolította el azonnali hatállyal
Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter. Egyiküket egy adatszolgáltatási
hiba miatt, a másikat pedig azért, mert nem hajtotta végre elég gyorsan a
kórházak kiürítésére vonatkozó utasítását.
Szombaton a székesfehérvári Szent
György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatóját, vasárnap pedig az Országos
Orvosi Rehabilitációs Intézet vezetőjét
rúgta ki Kásler Miklós.
Hétfőn 2-300 dolgozó búcsúztatta
Cserháti Pétert, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) főigazgatóját,

miután vasárnap az Emberi Erőforrások
Minisztériuma megszüntette a megbízatását.
A tüntetők szerint Cserháti a végsőkig védte a betegeket, hogy ne kelljen őket áthelyezni vagy hazaküldeni.
„Nagy ellenállást fejtett ki”, ami közrejátszhatott a menesztésében.

Forrás: www.magyarhang.org

Támogatást kapnak a rászoruló futballisták
Magyarországon is több futballklubnál kellett csökkenteni a fizetéseket a koronavírusjárvány okozta gazdasági válság miatt, erre
reagált most a Hivatásos Labdarúgók Szervezete (HLSZ), amely segíteni akar a rászorulóknak.
„Az NB I-es és különösképp az NB II-es és NB
III-as klubok profi szerződéssel rendelkező labdarúgói közül sokan nehéz pénzügyi helyzetbe

kerültek a jövedelmük egy részének – akár 20–
50%-os – elvonása következtében. A Hivatásos
Labdarúgók Szervezete azoknak a játékosoknak
kíván szociális alapon átmeneti pénzügyi segítséget nyújtani, akik a lecsökkentett jövedelmük
miatt már nem vagy csak részben tudják családjuk biztonságos megélhetését biztosítani” –
olvasható a HLSZ közleményében.
Az NBI-es csapatok játékosainak havi átlagfizetése 3.3 millió forint.

Forrás: www.index.hu

Helyzetjelentés Dániából
Dániában húsvét után, kedden, fokozatosan
indul újra az élet. Ezen a napon először az
óvodák és az iskolák alsó tagozatai nyitnak ki
újra. Ezt később követik majd a korlátozások
további könnyítései.

A kormánykommunikáció civil hangon
folyik. Mette Frederiksen (42 éves szociáldemokrata miniszterelnök) néhány naponta tart
sajtótájékoztatót kormányának kulcstagjaival.
Az egészségügyi és szükség szerint a külügy-,

a belügy- vagy a gazdasági miniszter s néha
a rendőrfőnök beszél. Mindenki röviden, tényszerűen, lényegre törően szól. Végül újságírói
kérdésekre válaszolnak. Mette, ahogy mindenki hívja a miniszterelnököt – maga is kétgyermekes anya – külön időpontban válaszol
a gyerekek videón feltett kérdéseire. Semmi
selypegés, csak egy-két mondatos, logikus,
tárgyszerű válaszok.
Az összes intézkedés demokratikus kon-

szenzust élvez a többpárti kormányban, a
kulcsdöntéseket a teljes parlament támogatja. A közszolgálati tévé minden nap, propaganda nélkül beszámol az igazolt fertőzöttek,
a gyógyultak és az elhunytak számáról. Rendszeresen megszólalnak orvosok, nővérek a
kórházakból, valamint a járvány veszélyeztetettjei, az idősek, illetve a gazdaság, ezen belül a vendéglátóipar képviselői.
Sükösd Miklós

Milliárdok a „rendkívüli migrációs
nyomás” kezelésére
Hallott ön arról, hogy a határainkat a napokban migránsok sokasága ostromolja? Nem? Pedig a kormány ezzel az ürüggyel utalt ki majdnem 30 milliárd forint pluszpénzt a költségvetésből erre a célra, miközben százezrek
várják a segítséget a megélhetésükhöz.
A nagypénteki Magyar Közlönyben két
igen érdekes dolgot is lehet olvasni. Az
első, hogy a „rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok
hatékony megvalósításához” a kormány
engedélyezte a Belügyminisztériumnak,
hogy a „tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokat” 19,36
milliárd forinttal túllépjék.
A határozat ezen felül még 10,245
milliárd forint többletforrást irányoz elő
a 2020. évi költségvetés terhére a „tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások javára”.
Ez összesen 29,605 milliárd forint.
A rendőrség honlapján közölt adatok szerint az év 14. hetében Magyarországon összesen 12 megakadályozott
tiltott határátlépés történt, 21 főt tartóztattak fel, illetve kísértek vissza az ideiglenes biztonsági határzáron.

A kormány 29,5 milliárdot ad
a rendkívüli migrációs nyomás
kezelésére

29,5
milliárd
forint

Pluszpénz
a rendkívüli
migrációs
nyomásra

Forrás: www.hvg.hu
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Ennyi munkanélküli
kaphatna 100.000 Ft
gyorssegélyt
ebből pénzből
Forrás: 24.hu
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